ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
ว่าด้ วย การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553
-------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน โดยจัดให้มี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ข้ นึ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมัน่ คงปลอดภัย
และมีประสิ ทธิภาพ อันจะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิผล มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อป้ องกันปั ญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ข้อ 47 (10) และข้อ 60
คณะกรรมการดาเนินการประจาปี พ.ศ. 2553 ในการประชุมครั้งที่ 1016/2553 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติ
ให้กาหนด ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553
ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด ว่าด้วย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“คณะกรรมการ”
“ประธานกรรมการ”
“ผูจ้ ดั การ”
“เจ้าหน้าที่”
“บุคลากร”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากัด
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
ผูใ้ ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในสหกรณ์
หรื อที่เข้ามาดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กบั สหกรณ์ตามที่สหกรณ์จดั จ้าง หรื อที่เข้ามาอบรม
ตามโครงการที่ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

-2“เครื่ องคอมพิวเตอร์”

หมายถึง

“ระบบเครื อข่าย”

หมายถึง

“ข้อมูล”

หมายถึง

“ระบบสารสนเทศ”

หมายถึง

เครื่ องคอมพิวเตอร์ท้ งั หลาย เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นใด
ที่ทาหน้าที่ได้เสมือนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยูภ่ ายใน
สหกรณ์ หรื อภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่าย
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย
และไร้สาย รวมทั้งเครื อข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private
Network, VPN)
สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่ งใด ๆ
ไม่วา่ การสื่ อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเอง
หรื อโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทาไว้ในรู ปแบบ
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด
ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพ หรื อเสี ยง การบันทึกโดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล
ที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบ

ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ ระเบียบ
(1) ทาหนังสื อเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
(2) เผยแพร่ ขอ้ มูลใน Web Site (www.savings.chula.ac.th)
ข้อ 6 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาให้ประสิ ทธิภาพของระบบ
เครื อข่ายด้อยลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม
(2) เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่ คง ปลอดภัย และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด ใส่ใจกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

-3ข้อ 9 ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
(1) เครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนต้องมีความเสถียร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามที่กาหนด
(2) การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและสหกรณ์
(3) การจัดการสิ ทธิการเข้าถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 10 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
(1) ความเสี่ ยงต่อการใช้ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
(2) ความเสี่ ยงต่อการใช้ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
(3) ความเสี่ ยงต่อความขัดข้องของระบบ อันนาไปสู่การหยุดชะงักของการดาเนินงานของสหกรณ์
(4) ความเสี่ ยงต่อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์ และข้อมูล
(5) ความเสี่ ยงต่อการรั่วไหลของระบบสารสนเทศ
(6) ความเสี่ ยงต่อการรั่วไหล การผิดพลาด หรื อการสูญหายของข้อมูล
(7) ความเสี่ ยงต่อการใช้งานของระบบงานที่ไม่สมบูรณ์
(8) ความเสี่ ยงต่อการสูญเสี ย หรื อสูญหายของทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ความเสี่ ยงต่อความประมาทเลินเล่อของผูป้ ฏิบตั ิงาน
(10) ความเสี่ ยงต่อระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ และระบบป้ องกันอัคคีภยั
(11) ความเสี่ ยงต่อภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั หรื อการบุกรุ กทาลายของผูไ้ ม่ประสงค์ดี
(12) ความเสี่ ยงต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผิดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
(13) ความเสี่ ยงต่อการกระทาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข้อ 11 ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
(1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
(2) อุปกรณ์ต่อพ่วง
(3) หน่วยความจาสารอง
(4) อุปกรณ์ระบบเครื อข่าย และสายสัญญาณเครื อข่าย
(5) ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ หรื อซอฟต์แวร์
(6) สื่ อจัดเก็บข้อมูลทุกชนิด
(7) ระบบโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์วงจรปิ ด บางรุ่ น
(8) ระบบสนับสนุน ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ และระบบป้ องกันอัคคีภยั

หมวด 3
บุคลากร
ข้อ 12 ต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ และเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 13 ให้คานึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมัน่ ตรวจสอบเครื่ องให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
มีประสิ ทธิภาพ

-4ข้อ 14 ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ข้อ 15 ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความเสี่ ยงน้อยที่สุด
ข้อ 16 ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ท้ งั ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ที่ตนได้สิทธิถือครอง
ข้อ 17 การยืมเครื่ องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ผูย้ มื ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็ นผูถ้ ือครองเครื่ องนั้น ๆ
และต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผดิ ปกติ
ข้อ 18 การใช้เครื อข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อผ่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต จะต้องผ่านระบบการพิสูจน์ตวั ตน
(Authentication) โดยผูใ้ ช้ทุกคนจะได้รับบัญชีผใู ้ ช้งาน (Account) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงห้ามกระทาการใด ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชีผใู ้ ช้งานดังกล่าว
ข้อ 19 ห้ามนาบัญชีผใู ้ ช้งานของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่วา่ จะได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้งานนั้นหรื อไม่กต็ าม
และต้องหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้กบั ผูอ้ ื่นอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ตอ้ งพิจารณาถึงการตั้งรหัสผ่าน
ให้มีความยากต่อการคาดเดาและจัดเก็บให้เป็ นความลับด้วย
ข้อ 20 ให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th ในงานของสหกรณ์ ตามที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เท่านั้น
ข้อ 21 เมื่อพบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความไม่มนั่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบแจ้ง
ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์โดยทันที

หมวด 4
เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 22 ดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่ คงปลอดภัยและควบคุมความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 24 ดาเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย
และมัน่ คงปลอดภัย
ข้อ 25 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข้อ 26 บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายให้มีความมัน่ คงปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การทางาน
ทั้งหมดและจัดทาการปรับปรุ งแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ให้เป็ นปั จจุบนั

-5ข้อ 27 เฝ้ าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื อข่ายและต้องรี บแก้ไขโดยทันที เช่น อุปกรณ์หยุดทางาน
สายสัญญาณเครื อข่ายชารุ ด ปริ มาณข้อมูลที่รับเข้าและส่งออกของข้อมูล (Bandwidth) มากเกินไป
ข้อ 28 บริ หารจัดการเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิ ทธิภาพ ปิ ดช่องโหว่
ความอ่อนแอในระบบซึ่งยอมให้เกิดการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต (Vulnerability) ที่จะทาให้มีโอกาสเป็ นเครื่ องกระจาย
โปรแกรมหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมและเมื่อเกิดปั ญหาสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกิดจากการเรี ยกใช้หรื อเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์ได้
ข้อ 29 จัดทาแผนการสารองข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูล แล้วทาการสารองข้อมูลและการทดสอบการกูค้ ืน
ข้อมูลคืนให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
ข้อ 30 จัดทาแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดปั ญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผรู ้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
ข้อ 31 จัดการกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันที
เมื่อรับรายงานจากบุคลากร

หมวด 5
คณะกรรมการ
ข้อ 32 ต้องสื่ อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสหกรณ์ ดังนี้
(1) ต้องปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(2) ความรับผิดของผูค้ รอบครองอุปกรณ์เครื อข่ายหรื อผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ผา่ นอุปกรณ์เครื อข่ายที่
ใช้หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์จริ ง (IP Address) เพื่อให้ร่วมกันใช้ได้หลายคนโดยปราศจากระบบการจัดเก็บบันทึก
ข้อมูลผูใ้ ช้งานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(3) การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้ลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ
(License agreement)
ข้อ 33 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่
(1) จัดการเครื อข่าย
(2) จัดการระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบปฎิบตั ิการ ฐานข้อมูล
(3) จัดเก็บข้อมูล ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต และประสานงานให้ขอ้ มูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข้อ 34 ให้จดั ทาหรื อทบทวนแผน และการประเมินหรื อการซ้อมแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) แผนการกูค้ ืนระบบและข้อมูลที่สาคัญ
(3) การบริ หารความเสี่ ยง
ข้อ 35 รณรงค์นโยบายด้านกรี นเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด และใส่ใจกับสิ่ งแวดล้อม

-6หมวด 6
กรีนเทคโนโลยี
ข้อ 36 การกาหนดให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านการประหยัดพลังงานหรื อผ่านข้อกาหนด
ตามระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น
(1) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Energy Star)
(2) ข้อกาหนดว่าด้วยการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(RoHS: Restriction of Hazardous Substances)
(3) ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากซากอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงของการเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)
ข้อ 37 ใช้ระบบจัดการควบคุมการใช้พลังงาน (Power Management) โดยจัดระดับการทางานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และปิ ดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 38 ให้ใช้มาตรการลดการใช้กระดาษ
กาหนดไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด

